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Wstęp 

W ciągu ostatniego półtora roku problem 

epidemii Covid-19 zdominował większość analiz 

dotyczących polityki poszczególnych państw euro-

pejskich. Wirus, który sparaliżował Europę i świat, 

zmienił politykę krajową i międzynarodową. Jedno-

cześnie, z lęku przed rozprzestrzenieniem choroby, 

kolejne kraje na przemian uszczelniały swe granice, 

wprowadzały kontrole, to znów luzowały obostrze-

nia.  

Problemy te dotyczyły również naszego za-

chodniego sąsiada. Jednocześnie wybuch epidemii 

nie spowodował oczywiście zaniku wcześniejszych 

problemów i kryzysów, z którymi Niemcy musiały 

się mierzyć. Jednym ze szczególnie poważnych w 

wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym 

był kryzys migracyjny. Szczególnie silnie dotknął 

on państwo niemieckie w latach 2015–16. Z jego 

skutkami władze szczebli federalnych i krajów 

związkowych, a przede wszystkim wszyscy miesz-

kańcy i obywatele Niemiec muszą się mierzyć po 

dziś dzień. Najbardziej palący obecnie problem 

epidemii przykrył tylko częściowo trudności wyni-

kające z dużego napływu migrantów do Niemiec w 

ostatnich latach i konieczności ich integracji. Nale-

ży pamiętać, że przecież również migranci masowo 

chorowali na infekcję wywołaną koronawirusem. 

Złe warunki bytowe, które często są ich udziałem, 

sprzyjają zarówno rozprzestrzenianiu się choroby, 

jak i trudniejszemu, cięższemu jej przebiegowi. W 

szczególności zdrowie uciekinierów wojennych i 

tak było już mocno nadszarpnięte długą  tułaczką. 

Mając na względzie niemijającą aktualność 

problematyki dotyczącej ruchów ludności, napływu 

uchodźców do Europy, chciałbym przybliżyć pro-

blematykę związaną z niemiecką polityką migra-

cyjną po zjednoczeniu się Niemiec w dniu 3 paź-

dziernika 1990 roku. W tym kontekście szczególnie 

wyróżnia się kilka okresów, a zwłaszcza lata 2015–

16, kiedy to do Niemiec szeroką falą napłynęło zna-

cząco ponad dwa miliony osób1. Nawet biorąc pod 

uwagę znaczną emigrację z Niemiec, w tym czasie, 

przekłada się to na około półtoramilionowy przyrost 

populacji w wyniku imigracji. 

Po roku 2016 liczba przybyszy, którzy le-

galnie bądź nielegalnie wjeżdżali na terytorium 

Niemiec zaczęła się zmniejszać. Nie oznacza to 

jednak, że zmalała do kwot nieznacznych. Tylko w 

 
1 Migrationsentwicklungen – ein aktueller Überblick, 

www.malteser.de/migrationsbericht.html, dostęp 19.04.2021. 

Podane tutaj liczby dotyczą całkowitej ilości osób, które na-

płynęły do Niemiec w tych latach,  

bez rozróżnienia na ich status i przyczyny migracji. 
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kryzysowym roku 2020 liczba osób obcego pocho-

dzenia wzrosła o przeszło 200 tysięcy, co przełoży-

ło się na blisko dwuprocentowy wzrost liczebności 

obcokrajowców2. Fakt ten ukazuje, że również w 

obecnym czasie trwania pandemii mają miejsce 

ruchy migracyjne. Obostrzenia wprowadzane przez 

rządy utrudniają co prawda przemieszczenie się, ale 

nie sprawiają, że stało się zupełnie niemożliwe, co 

ukazują przytoczone dane. 

W tekście chciałbym przedstawić główne 

założenia zamierzenia polityki migracyjnej RFN, 

ich przyczyny, skutki, a przede wszystkim zmiany 

na przestrzeni już ponad trzydziestu lat od momentu 

ponownego zjednoczenia się Niemiec 3 październi-

ka 1990 roku. Moją narrację kończę na bieżącym 

roku 2021. Staram się zatem, choćby w zarysie, 

uwzględnić wpływ obecnej sytuacji pandemicznej 

na politykę migracyjną. Oczywiście pełna, głębsza 

analiza będzie możliwa dopiero po ustąpieniu epi-

demii i zniesieniu obostrzeń. 

W ostatnich latach terminy emigrant, 

uchodźca, uciekinier, a często również muzułmanin, 

zlewały się niejednokrotnie w jedną postać. Aby 

uniknąć nieporozumień, będę starał się w niniej-

 
2 Pressemitteilung Nr 151 vom 29 März 2021, Destatis Statis-

tisches Bundesamt, destatis.de, dostęp 19.04.2021. 

szym tekście stosować do przytoczonych poniżej 

definicji (przy czym zdaję sobie oczywiście sprawę, 

że niejednokrotnie występują rozbieżne definicje 

tego samego słowa).  

Za najszerszy termin można uznać słowo 

„migrant”, niejednokrotnie jest ono używane w naj-

szerszym znaczeniu i obejmuje zarówno osoby, 

które dobrowolnie opuszczają swe ojczyzny, jak i 

uchodźców3. Migrant, który dotarł już na jakieś 

obce terytorium staje się na nim imigrantem. 

Uchodźca, zwłaszcza wojenny, to osoba zmuszona 

do opuszczenia swego miejsca pobytu w wyniku 

działań wojennych, ma prawo do złożenia wniosku 

o azyl i uzyskania wszystkich przywilejów, ale też 

ograniczeń, które z tego wynikają. Wniosek o azyl 

mają prawo składać także osoby prześladowane z 

powodów politycznych, religijnych etc. 

Objętość niniejszego artykułu nie pozwala 

mi oczywiście na pełne wyjaśnienie wszystkich 

obszarów problemowych związanych z tematyką 

migracji do Niemiec. Chciałbym tutaj skoncentro-

wać się na politykach migracyjnych, ich głównych 

kierunkach i założeniach ustanawianych i wdraża-

 
3 Uchodźca czy migrant? Tłumaczymy różnice i wyjaśniamy 

ich sens, https://www.unhcr.org/pl/365-

plwiadomosci2016uchodzca-czy-migrant-tlumaczymy-

roznice-i-wyjasniamy-ich-sens-html.html, dostęp 18.05.2021. 
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nych przez kolejne rządy w Bonn, a następnie w 

Berlinie. Z terminem polityki migracyjnej kojarzy 

się od razu problem integracji oraz asymilacji przy-

byszy. Jest to również bardzo szerokie zagadnienie. 

W związku z tym temat polityki integracyjnej sta-

ram się poruszać tam, gdzie pozostaje ona w ści-

słym związku z kwestiami dotyczącymi polityk 

migracyjnych. 

Jednocześnie należy pamiętać, że RFN jest 

krajem federalnym, gdzie rządy krajów związko-

wych cieszą się stosunkowo szeroką autonomią w 

wielu kwestiach. Jedną z nich jest między innymi 

właśnie integracja przybyszy4. Szczegółowe decy-

zje w tym zakresie zapadają więc nie w Berlinie, a 

w lokalnych centrach. Dodatkowo sytuację kompli-

kuje fakt, że różne regiony Niemiec mają w odnie-

sieniu do problemu migracji rozbieżne problemy. 

W tym kontekście chciałbym przedstawić 

główną tezę niniejszego artykułu. Jest nią stwier-

dzenie, że polityka migracyjna i ściśle związana z 

nią polityka integracyjna, planowane i realizowane 

przez kolejne rządy federalne RFN, okazały się w 

dłuższej perspektywie nie do końca skuteczne. 

Ostatecznie nie udało się po dziś dzień zapanować 

 
4 Szerzej na temat kompetencji rządu Federalnego i krajów 

związkowych, patrz: M. Przybysz, Federalizm niemiecki, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019. 

w sposób optymalny ani nad  procesami migracji, 

ani nad integracją przybyłych. Skutkiem takiej sy-

tuacji stawał się przyrost poparcia dla ugrupowań 

populistycznych, nastawionych negatywnie zarów-

no do migracji, jak i integracji europejskiej. 

W chwili obecnej, w dobie kryzysu wywo-

łanego pandemią koronawirusa, możemy zaobser-

wować chwilowe zmniejszenie się zainteresowania 

tą tematyką. Jest to jednak moim zdaniem przej-

ściowe. Po ustąpieniu epidemii Covid-19 rządy 

RFN będą musiały w dalszym ciągu mierzyć się z 

kwestią migracji i integracji. Prowadzone są też już 

obecnie badania w zakresie wpływu epidemii na 

migrację i integrację do Niemiec5. Dodatkowo pro-

gnozowane zmiany klimatyczne mogą przyczynić 

się do zwiększenia presji emigracyjnej w kolejnych 

latach i dekadach6. 

W toku prac nad niniejszym artykułem sta-

rałem się znaleźć odpowiedź na szereg pytań doty-

czących omawianej problematyki. Przede wszyst-

kim interesowało mnie, jakie były główne założenia 

 
5 Covid-19 und Integration. Auswirkungen und Szenarien der 

Pandemie auf Integration und Migration in Deutschland, 

https://www.covid-integration.fau.de/, dostęp 18.05.2021. 
6 Nie ustaje chęć emigracji szerokich rzesz młodych ludzi z 

państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,  

a Niemcy są jednym z potencjalnych celów, szerzej patrz 

m.in.: M. Urzędowska, Młodzi Arabowie myślą  

o emigracji, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2020. 



 Nr 03 

2020 

(40) 
 

 

ZAKŁAD EUROPEISTYKI 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN 

niemieckiej polityki migracyjnej na przestrzeni 

ostatnich trzydziestu jeden lat. Czy można mówić o 

ciągłości pryncypiów polityki migracyjnej Nie-

miec? Czy założenia te, wprowadzane w życie w 

formie różnych regulacji, polityk, przyniosły zamie-

rzone skutki? Jednocześnie, patrząc na cały oma-

wiany okres z perspektywy już ponad trzydziestu lat 

od momentu ponownego zjednoczenia się Niemiec 

w roku 1990, należy spróbować wychwycić mo-

menty głównych zmian polityki migracyjnej i spró-

bować znaleźć ich przyczyny. 

Najbardziej aktualne zagadnienia dotyczą 

zaś wzmiankowanego kryzysu migracyjnego z lat 

2015–16. Jakie były jego przyczyny i jakie pozosta-

ją skutki? W jakim zakresie i stopniu kryzys migra-

cyjny wpływa na polaryzację nastrojów społecz-

nych i wzrost poparcia dla sił nacjonalistycznych? 

Panująca obecnie epidemia Covid-19 przy-

niosła nowe problemy i wyzwania także w kontek-

ście tematyki migracyjnej. W tym kontekście 

chciałbym zbadać, jak wygląda sytuacja migracyjna 

w Niemczech w chwili obecnej, jakie dodatkowe 

wyzwania nałożyła epidemia. Biorąc pod uwagę 

fakt, jak duża ilość migrantów już znajduje się na 

terenie Niemiec i że wszystko wskazuje na to, że w 

kolejnych latach ich liczba będzie się zwiększać, 

nasuwa się pytanie dotyczące tego, jakie są założe-

nia polityki migracyjnej Niemiec na przyszłość. 

 

Problemy migracyjne Niemiec do roku 1990 

Pisząc o problemach związanych z napły-

wem ludności do Republiki Federalnej Niemiec pod 

koniec wieku dwudziestego i w wieku dwudziestym 

pierwszym, należy pamiętać, że migracje do Nie-

miec stały się masowe dopiero po drugiej wojnie 

światowej. Jeszcze w wieku dziewiętnastym i na 

początku wieku dwudziestego to Niemcy stanowiły 

obszar, z którego wiele osób emigrowało, głównie 

do USA7. Dopiero wiek dwudziesty przyniósł jed-

noznaczną zmianę.   

W kontekście problemów związanych z mi-

gracjami to napływ, a następnie integracja  

i asymilacja niemieckich wojennych i powojennych 

uchodźców narodowości niemieckiej była jednym z 

poważniejszych zadań, przed którymi stały pierw-

sze rządy świeżo utworzonej RFN. W przeciągu 

szeregu powojennych lat udało się to osiągnąć. Jest 

to niewątpliwy sukces młodego państwa niemiec-

kiego. Zdecydowanie jednym z powodów w miarę 

sprawnej, jak na skalę przedsięwzięcia, asymilacji 

 
7 K.J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, V&R 

Unipress, Göttingen 2004, s. 307. 
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był szybki rozwój gospodarczy, który pociągnął za 

sobą popyt na duże ilości pracowników, tak że 

przybyli z innych, utraconych przez ten Kraj pro-

wincji obywatele nie musieli konkurować na rynku 

pracy z autochtonami.  

Niedobory rąk do pracy skutkowały podpi-

saniem szeregu umów bilateralnych z uboższymi 

krajami Południa, dotyczących sprowadzania pra-

cowników. Do roku 1973, w ramach wzmiankowa-

nych umów, do Niemiec w celach zarobkowych 

przyjechało około 14 milionów osób. Do ojczyzn 

wróciło 11 milionów. Już wówczas Niemcy Za-

chodnie stawały się de facto krajem migracyjnym – 

„Migrationsland”, mimo niechęci rządzących do 

formalnego uznania tego stanu. Było to umotywo-

wane politycznie. Obawiano się reakcji wyborców 

na zajęcie takiego stanowiska.  

W roku 1990, kiedy to doszło do ponowne-

go zjednoczenia Niemiec, ludność wszystkich sta-

rych i nowych krajów związkowych wynosiła około 

79 milionów. Dla porównania, w latach 1945–1990 

na terytorium samych Niemiec Zachodnich napły-

nęło łącznie około 15 milionów osób. Liczba ta 

obejmuje wzmiankowanych uciekinierów i przesie-

dleńców wojennych, którzy z różnych powodów 

opuścili swe siedziby na terenach, które po roku 

1945 znalazły się na terytoriach Polski, Czechosło-

wacji i Rosji. W kolejnych latach zaś byli to głów-

nie opisywani migranci zarobkowi, ich rodziny. 

Wedle szacunków w Zachodniej części jednoczą-

cych się Niemiec w roku 1990 żyło około 5,2 mi-

liona obcokrajowców8. Były to osoby, które niejed-

nokrotnie od wielu lat żyły na terenie kraju,  

a nawet się w Niemczech urodziły. Przepisy unie-

możliwiały im jednak uzyskanie obywatelstwa. 

Liczba obcokrajowców wzrastała, mimo że 

już w roku 1973 zaprzestano oficjalnego sprawdza-

nia pracowników na podstawie umów. Funkcjono-

wał natomiast program łączenia rodzin, w wyniku 

którego prawo stałego pobytu otrzymywali najbliżsi 

pracowników.  

Legalni i nielegalni imigranci zarobkowi, 

ekonomiczni stanowili znaczną część ludności na-

pływowej do RFN. Dodatkowy prąd migracyjny 

stanowili azylanci. Od momentu uchwalenia w roku 

1949 niemieckiej konstytucji, zwanej ustawą zasad-

niczą, znajdował się tam zapis dotyczący udzielania 

przez RFN prawa do azylu. Początkowo liczba osób 

 
88 K.J. Bade, Einführung: Zuwanderung und Eingliederung in 

Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg,  

w: K.J. Bade (red.), Fremde im Land: Zuwanderung und Ein-

gliederung im Raum Niedersachsen seit dem Zweiten Welt-

krieg, Schriften des Instituts für Migrationsforschung und 

Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück, 

Univversitätsverlag Rasch, Osnabrück 1997, s. 11. 
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korzystających z tego zapisu nie była duża, zwłasz-

cza w odniesieniu do przytoczonych liczb dotyczą-

cych migracji powojennej w wyniku zmiany granic, 

czy późniejszego sprowadzania siły roboczej na 

podstawie kontraktów. Sytuacja ta zmieniła się w 

latach osiemdziesiątych. W roku 1980 liczba wnio-

sków azylowych po raz pierwszy wyniosła ponad 

sto tysięcy. Pierwsze lata po zjednoczeniu kraju 

przyniosły dalszy wielokrotny ich wzrost9.  

 

 

Polityka migracyjna rządu Helmuta Kohla 

Z niniejszego szkicu, obejmującego ponad 

czterdzieści lat po drugiej wojnie światowej, widać, 

że władze federalne już w momencie jednoczenia 

się kraju stały przed szeregiem niełatwych zadań w 

zakresie polityki migracyjnej. 

Na początku swych rządów, które rozpoczę-

ły się w roku 1982, zarówno Helmut Kohl, jak i 

większość czołowych polityków koalicji CDU/CSU 

wypowiadało się krytycznie na temat przyjmowania 

migrantów. Jeszcze w latach osiemdziesiątych 

Kanclerz wyrażał za  zamkniętymi drzwiami opinie 

 
9 L.P. Feld, A. Doerr, P. Hirsch, Ch. Sajons, Zuwanderung 

nach Deutschland von 1945 bis heute, Malteser Migrationsbe-

richt 2017, s.18, https://www.malteser.de/, dostęp 26.04.2021. 

dotyczące konieczności przekonania połowy miesz-

kańców Niemiec pochodzenia tureckiego do wyjaz-

du10. Powolne zmiany zaczęły następować  

w szeregach tej partii dopiero w latach dziewięć-

dziesiątych 

W tym kontekście rząd Helmuta Kohla, 

„Kanclerza Zjednoczenia”, musiał już na początku 

lat dziewięćdziesiątych zmierzyć się z dodatkowym 

zadaniem. Był to wzmiankowany już problem z 

gwałtownie rosnącą liczbą wniosków o azyl. W 

roku 1991 na terenie Jugosławii wybuchła pierwsza 

z serii wojen domowych. Jej skutkiem był etapowy 

rozpad tego  kraju i powstanie szeregu odrębnych 

znanych nam do dziś państw. Sam przebieg działań 

wojennych był brutalny, również dla ludności cy-

wilnej11. Jej skutkiem, oprócz zniszczeń material-

nych, była również katastrofa humanitarna.   

W czasie opisywanych działań wojennych 

duże ilości obywateli rozpadającego się kraju pod-

jęło ucieczkę ze swojego dotychczasowego miejsca 

 
10 S.M. Brech, Als Helmut Kohl die Türken zurückschicken 

wollte, „Die Welt“, 3.08.2013, 

https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article118653823/A

ls-Helmut-Kohl-die-Tuerken-zurueckschicken-wollte.html, 

dostęp 24.05.2021. 
11 Szerzej na ten temat: T. Mazowiecki, Raporty Tadeusza 

Mazowieckiego z byłej Jugosławii, Fundacja „Promocja Praw 

Człowieka – Badanie i Nauczanie”; „Scholar”, Poznań–

Warszawa 1993. 
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zamieszkania. Znaczna część z nich pomocy i azylu 

szukała w Niemczech. Byli przyjmowani jako azy-

lanci, zgodnie z opisywanym już artykułem 16 nie-

mieckiej Ustawy Zasadniczej. W pierwotnym 

brzmieniu z 1949 roku, obowiązującym do przeło-

mu lat 1992 i 1993, artykuł ten stanowił, że osoby 

prześladowane politycznie mają prawo do azylu (na 

terenie RFN). 

Już wówczas masowy napływ ludzi do Nie-

miec wywołał liczne dyskusje i kontrowersje (na 

przestrzeni lat 1991–1993 zarejestrowano około 

miliona wniosków o azyl)12. Sytuacja ta przyczyniła 

się do rozwoju burzliwej debaty na temat prawa do 

azylu. Po wielomiesięcznych sporach zdecydowano 

się wprowadzić zmiany do konstytucji i utrudnić 

uzyskanie statusu azylanta. Oficjalnie prawo to mia-

ło nie być już przyznawane osobom, które pocho-

dzą z krajów „wolnych od prześladowań” oraz ta-

kim, które przybyły do Niemiec z terytorium „bez-

piecznych państw trzecich”13. Przy czym należy 

zauważyć, że wszyscy bezpośredni sąsiedzi Nie-

miec mogli wówczas być za takie kraje uważani. 

Wzmiankowany już krótki artykuł nr 16, dotyczący 

 
12 L.P. Feld, A. Doerr, P. Hirsch, Ch. Sajons, Zuwanderung 

nach Deutschland von 1945 bis heute, Malteser Migrationsbe-

richt 2017, s.18, https://www.malteser.de/, dostęp 26.04.2021. 
13 Abwehren und Begrenzen, www.br.de, dostęp 15.04.2021. 

prawa do azylu, został zmieniony. Kwestię tę zapi-

sano w artykule 16a, który został w stosunku do 

pierwowzoru poszerzony o szereg podpunktów. W 

tych dodatkowych sformułowaniach zapisane zosta-

ły właśnie znaczące ograniczenia w dostępie do 

azylu14. 

Równolegle do tej dyskusji obowiązywały 

obostrzenia dla obcokrajowców na niemieckim ryn-

ku pracy. Osoby spoza Wspólnot Europejskich, 

które były zainteresowane legalną pracą na terenie 

Niemiec, musiały pokonać szereg trudnych ograni-

czeń biurokratycznych, co często było niemożliwe. 

W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego 

wieku mieliśmy więc na terenie Niemiec do czynie-

nia ze swoistym dualizmem. Z jednej strony, ze 

względów politycznych, starano się dbać o ograni-

czenie możliwości legalnego zatrudniania migran-

tów. Oficjalnie było to motywowane troską o rynek 

pracy, dobro niemieckich robotników, pracowni-

ków. Równolegle jednak wiele gałęzi gospodarki 

uskarżało się na brak rąk do pracy. Przyzwyczajeni 

do życia w powojennym społeczeństwie dobrobytu 

Niemcy w coraz mniejszym stopniu byli zaintere-

sowani wykonywaniem niskopłatnych ciężkich fi-

 
14 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 16a,  

www.gesetze-im-internet.de, dostęp 15.04.2021. 



 Nr 03 

2020 

(40) 
 

 

ZAKŁAD EUROPEISTYKI 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN 

zycznych prac. W związku z opisywanymi obo-

strzeniami obcokrajowcy wypełniający tę lukę nie-

jednokrotnie byli zatrudniani na czarno, nielegalnie, 

bez zezwoleń i – siłą rzeczy – ubezpieczeń społecz-

nych i osłon socjalnych, jednocześnie w dużej mie-

rze poza kontrolą i statystyką. 

Wspominając o polityce migracyjnej w epo-

ce Helmuta Kohla, zwłaszcza po roku 1990, należy 

wspomnieć o dyskusji na temat zdefiniowania Nie-

miec jako kraju imigracji. Przez długi czas kolejne 

rządy wzbraniały się przed określeniem Republiki 

Federalnej Niemiec jako kraju imigracji „Einwan-

derungsland”. W roku 1989 kanclerz Helmut Kohl 

podkreślił nawet w swoim expose: „Nie jesteśmy 

krajem imigracyjnym i nie możemy również nim 

zostać”15. Stanowisko to, pomimo że coraz bardziej 

sprzeczne z rzeczywistością, podtrzymywane było 

jednak ze względów politycznych, zwłaszcza przez 

przedstawicieli niemieckiej chadecji, niechętnej 

wówczas przyjmowaniu i goszczeniu migrantów. 

Zmiany  

 
15 D. Jung, Wie Deutschland ein Einwanderungsland wurde, 

Deutschlandfunk Kultur, 24.10.2011, 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/wie-deutschland-ein-

einwanderungsland-

wurde.954.de.html?dram:article_id=146702, dostęp 

10.08.2021. 

w tym zakresie zaszły dopiero podczas rządów jego 

następców. 

Dodatkowo w latach dziewięćdziesiątych, w 

związku z dużym napływem migrantów, częściowo 

z krajów byłego bloku wschodniego, częściowo 

uchodźców wojennych, pojawił się inny problem. 

Była nim kwestia utrzymania nowych przybyszy. 

Duża część z nich była przez dłuższy lub krótszy 

czas zależna od państwowego wsparcia16. 

Lata 1998–2005 

Koniec lat dziewięćdziesiątych dwudzieste-

go wieku przyniósł pewne zmiany w polityce mi-

gracyjnej i integracyjnej. Było to wynikiem zmian 

zarówno geopolitycznych, jak i demograficznych. 

W dużej mierze przyczyniła się do tego zmiana 

rządów na szczeblu federalnym. Na jesieni 1998 

roku odbyły się w Niemczech wybory parlamentar-

ne. Po 16 latach rządów zdominowanych przez 

chadecję i kanclerza Helmuta Kohla, tym razem 

zwycięstwo odniosła Socjaldemokratyczna Partia 

Niemiec (SPD). W porozumieniu z ugrupowaniem 

Zielonych (Bündnis 90/Die Grünen) utworzony 

 
16 J. Velling, Die Migranten der 90er Jahre und ihre Integra-

tion in den deutschen Arbeitsmarkt, w: L. Clausen (red.), Ge-

sellschaften im Umbruch: Verhandlungen des 27 Kongresses 

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Halle an der 

Saale 1995, Frankfurt am Main, Campus Verlag 1996, s. 378. 
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został nowy rząd opierający się na koalicji tych 

dwóch sił. Na jego czele stanął socjaldemokrata 

Gerhard Schröder. Fotel ministra spraw wewnętrz-

nych, w którego gestii znajdowały się w dużej mie-

rze problemy związane z migracją, objął również 

socjaldemokrata, Otto Schily. 

Gabinet ten ma na swoim koncie kilka 

zmian w zakresie polityki migracyjnej. Już  

w umowie koalicyjnej pomiędzy Socjaldemokrata-

mi a partią Zielonych, którzy tworzyli nowy rząd, 

znalazły się istotne zapisy w kontekście obcokra-

jowców. Na początku rozdziału, w którym temat ten 

jest poruszony, znalazł się zapis na temat „nieod-

wracalnego procesu migracji”. W związku z akcep-

tacją tego faktu koalicjanci zapowiadają wzmocnie-

nie procesów integracji już obecnych obcokrajow-

ców i ułatwienia w nadawaniu niemieckiego oby-

watelstwa. To ostatnie dotyczyć miało zwłaszcza 

dzieci obcokrajowców urodzonych w Niemczech17. 

W dokumencie słusznie zauważono konieczność 

tworzenia u młodych ludzi poczucia więzi z Niem-

cami.  

 
17 Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21 Jahr-

hundert. Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokra-

tischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen. 

Bonn, 20 Oktober 1998, s.37, http://library.fes.de/pdf-

files/bibliothek/downl/koalitionsvertrag1998.pdf. 

Program ten został faktycznie wdrożony. Od 

początku roku 2000 urodzone w Niemczech dzieci 

obcokrajowców otrzymują niemieckie obywatel-

stwo. Warunkiem był przynajmniej ośmioletni po-

byt jednego z rodziców na terenie kraju18. 

Moim zdaniem niektóre posunięcia rządu 

Gerharda Schroedera na tym polu można  

z perspektywy lat ocenić pozytywnie. Do takich 

ruchów należała między innymi zmiana przepisów, 

tak aby dzieciom migrantów łatwiej było otrzymać 

obywatelstwo RFN. Przez długie lata potomkowie 

osób, które mieszkały w Niemczech, a nie posiadały 

obywatelstwa tego kraju, również nie miały do nie-

go prawa. Chodzi tu oczywiście w dużej mierze  

o potomstwo migrantów z Turcji i innych państw, 

którzy przyjechali w ramach opisywanych umów 

dotyczących zatrudniania obcokrajowców w latach 

powojennej prosperity. W późniejszych latach zało-

żyli oni albo sprowadzili rodziny. Całe kilkupoko-

leniowe rody mieszkały od lat w RFN, bez prawa 

do obywatelstwa, ze szwankującą polityką integra-

cyjną. Nie powinien więc dziwić brak poczucia 

 
18 C. Butterwegge, Von der „Gastarbeiter”-Anwerbung zum 

Zuwanderungsgesetz. Migrationsgeschehen und Zuwande-

rungspolitik in der Bundesrepublik, „Bundeszentrale für poli-

tische Bildung“, 15.03.2005, 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration-

ALT/56377/migrationspolitik-in-der-brd?p=0, dostęp 

18.05.2021. 
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więzi z Niemcami, skutkujący często radykalizacją 

religijną. Taki stan rzeczy sprzyjał też powstawaniu 

gett mniejszości w dużych miastach 

Oczywiście mechanizmy te są dużo bardziej 

skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Niemniej 

jednak formalne uznanie za obywatela danego kraju 

jest jednak moim zdaniem bardzo ważnym czynni-

kiem wiążącym mentalnie, emocjonalnie i zachęca-

jącym do pracy na rzecz danej społeczności i sys-

temu wartości. Tematem do osobnej, bardzo szero-

kiej dyskusji jest to, na ile islam i muzułmański 

system wierzeń i wartości w najszerzej obecnie wy-

stępującej formie są możliwe do połączenia z za-

chodnim liberalizmem społecznym19. Nowe przepi-

sy sankcjonowały wreszcie, choć częściowo, fak-

tyczną sytuację. Krok ten pomógł odejść od utrzy-

mywania w tym zakresie fikcji na potrzeby staty-

styk, szkodliwej na dłuższą metę społecznie i poli-

tycznie. 

Opisywany ruch zbiegł się w czasie z kolej-

ną debatą na temat migracji, która przypadła na lata 

2001–2004. Termin ten nie był przypadkowy. 

Równolegle toczyły się wszakże ostatnie etapy 

 
19 Problem ten jest szerzej poruszony w pracy: P. Madajczyk, 

Między fundamentalizmem a asymilacją, Muzułmanie w 

Niemczech, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 

Nauk, Warszawa 2015. 

przygotowań i negocjacji dotyczących powiększe-

nia Unii Europejskiej, a więc obszaru obowiązywa-

nia czterech swobód wspólnego rynku, do których 

zaliczają się swobodny przepływu kapitału, towa-

rów i usług oraz osób. Ostatecznie Niemcy oraz 

Austria wynegocjowały najdłuższy z możliwych, 

siedmioletni okres przejściowy dla pełnego otwar-

cia swych rynków pracy dla obywateli nowych kra-

jów członkowskich. Mogą oni w sposób swobodny 

podejmować pracę w tych krajach dopiero od maja 

2011 roku. Wbrew wcześniejszym lękom wielu 

środowisk nie nastąpił po tym terminie skokowy 

wzrost liczby przybyszów z tych krajów20. Jeszcze 

w czasie rządów Gerharda Schrödera 30 lipca 2004 

roku uchwalono nową, kompleksową ustawę na 

temat uchodźców „Zuwanderungsgesetz”21. Była 

ona owocem kilkuletnich debat i regulowała szereg 

 
20 Otwarcie rynków pracy: Nie było czego się bać, Aktualno-

ści, Parlament Europejski, 04.05.2011, 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/2

0110504STO18667/otwarcie-rynkow-pracy-nie-bylo-czego-

sie-bac, dostęp 10.08.2021. 
21 Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 

und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von 

Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) Vom 

30 Juli 2004, 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanze

i-

ger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1950.pdf#__bgbl__%2F%2F*

%5B%40attr_id%3D%27bgbl104s1950.pdf%27%5D__16286

90501986, dostęp 10.08.2021. 
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aspektów pobytu i zatrudnienia obcokrajowców na 

terenie Niemiec. 

 

Lata 2005–2015 

Rok 2005 przyniósł zmiany na scenie poli-

tycznej w Niemczech. W przedterminowych wybo-

rach parlamentarnych, które odbyły się we wrześniu 

2005 roku, niewielką większość zdobyła chadecka 

koalicja CDU/CSU. W ich wyniku następcą Ger-

harda Schrödera została, żegnająca się dziś z urzę-

dem, Angela Merkel. Podczas pierwszej kadencji 

koalicjantem chadeków została partia socjaldemo-

kratyczna SPD. Taki układ dawał nadzieję na kon-

tynuację pewnych założeń polityki migracyjnej i 

integracyjnej rozpoczętych przez poprzedni gabinet. 

W sporządzonej wówczas umowie koalicyjnej zna-

lazły się również dosyć szczegółowe zapisy doty-

czące migracji i integracji. Zapowiadano ulepszanie 

prawodawstwa w tym zakresie. W dalszym ciągu 

kładziono nacisk na konieczność integracji przyby-

szy. Równolegle w dokumencie znalazł się również 

zapis: „Integracja może się udać tylko wtedy, gdy 

migracja jest kontrolowana i ograniczona” (tłum. 

autora)22. Jeszcze w roku 2005 Urząd Pełnomocnika 

 
22 Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit, 

Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und SPD, 11.11.2005, 

rządu do spraw migracji, uchodźców i integracji 

został podporządkowany bezpośrednio pod Urząd 

Kanclerski, co wzmocniło jego pozycję. 

Od roku 2006 miały miejsce regularne 

szczyty integracyjne „Integrationsgipfel”. Ostatni, 

trzynasty odbył się w bieżącym roku. W ramach 

szczytów omawiany i udoskonalany jest między 

innymi szeroki rządowy program integracji obco-

krajowców w Niemczech. Jego celem jest spowo-

dowanie aby osoby o obcym pochodzeniu mogły 

aktywniej i pełniej brać udział w niemieckim życiu 

społecznym23. Równolegle prowadzone były rów-

nież prace w zakresie reform wzmiankowanej usta-

wy na temat migracji do Niemiec „Zuwanderungs-

gesetz”. 

Jak już wspominałem, dopiero w roku 2011 

przypadł koniec okresów przejściowych dla obywa-

teli nowych państw członkowskich UE. Po pierw-

szym maja 2011 roku uzyskali oni w Niemczech 

prawo do korzystania ze wszystkich czterech unij-

nych swobód gwarantowanych Traktatami. 

 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=16f196

dd-0298-d416-0acb-954d2a6a9d8d&groupId=252038, dostęp 

06.06.2021. 
23 Nationaler Aktionsplan Integration. Der strategische, integ-

rationspolitische Ansatz für die 2020 er Jahre, 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-

de/staatsministerin/nationaler-aktionsplan-integration, dostęp 

06.06.2021.  
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Przez pierwsze prawie dziesięć lat rządów 

Angeli Merkel polityka migracyjna była obszarem 

względnie stabilnym. Z jednej strony starano się 

kontrolować, ograniczać napływ migrantów, 

zwłaszcza z krajów spoza UE. Z drugiej pogodzono 

się z faktem, że Niemcy są krajem migracyjnym, z 

heterogenicznym społeczeństwem, gdzie element 

napływowy stanowi jego dużą część. Wydaje mi 

się, że zaczęto wówczas wyciągać wnioski z wcze-

śniejszych zaniedbań i próbowano wzmacniać pro-

gramy integracyjne, zgodnie z założeniami poczy-

nionymi już w roku 2005.  

Równolegle mieliśmy jednak do czynienia z 

przyspieszeniem światowych procesów migracyj-

nych. Najistotniejsze w tym zakresie były niewąt-

pliwie wojna w Syrii i ogólna destabilizacja całego 

Bliskiego Wschodu, Libii. Począwszy od roku 2013 

można było zaobserwować znaczący wzrost legal-

nych i nielegalnych migrantów na teren Unii Euro-

pejskiej, w tym zwłaszcza Niemiec. Popularność 

tego kraju jako wymarzonego celu wynikała z kilku 

czynników. Silna gospodarka i zamożność naszych 

zachodnich sąsiadów jest bezsprzeczna i znana. 

Kolejną zachętą były i są znaczne zapomogi socjal-

ne. Istotnym czynnikiem jest też wieloletnia już 

obecność licznych mniejszości narodowych, etnicz-

nych. Ich przedstawiciele sprowadzają krewnych, 

przyjaciół, rodziny, chcące poprawić swój byt. 

Równolegle przemytnicy ludzi, zarabiający na tym 

procederze, rozsiewają niejednokrotnie niepraw-

dziwe informacje o Niemczech jako raju na ziemi, 

dla wszystkich, którzy tam się dostaną24. Tak moż-

na, w telegraficznym skrócie oczywiście, ująć przy-

czyny, dla których to Niemcy stały się dla rzesz 

ludzi swoistą ziemią obiecaną. 

Szczyt kryzysu migracyjnego 2015–16 do chwili 

obecnej 

Od roku 2013 notowano zarówno w Niem-

czech, jak i na terenie całej Unii Europejskiej coraz 

większe ilości wniosków o azyl. Szczyt natężenia 

przypadł na rok 2015. Wtedy to miały też miejsce 

dramatyczne wydarzenia, które wystawiły zarówno 

rząd Angeli Merkel, ją samą, jak też i państwo nie-

mieckie na ciężką próbę.  

W lecie 2015 roku przez terytorium Europy 

przechodziły duże ilości migrantów, którzy pragnęli 

 
24 Szerzej na temat problemu grup przestępczych zajmujących 

się przerzutem ludzi do Niemiec: A. Pawlak, Niemiecki wy-

wiad ostrzega przed afgańską siatką przemytników ludzi, 

https://www.dw.com/pl/niemiecki-wywiad-ostrzega-przed-

afga%C5%84sk%C4%85-siatk%C4%85-

przemytnik%C3%B3w-ludzi/a-18824296, dostęp 07.06.2021. 
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dostać się do bogatych państw północy, zwłaszcza 

Niemiec. Ich droga wiodła kilkoma szlakami25. 

W szczycie tego kryzysu tysiące osób ko-

czowało między innymi na budapeszteńskim dwor-

cu, próbując wydostać się z Węgier na zachód. W 

tej dramatycznej sytuacji Angela Merkel podjęła 

decyzję o otwarciu granic dla uchodźców26. Szybko 

spowodowało to lawinowy napływ wszelkiej maści 

przybyszy na teren Niemiec. Choć formalnie decy-

zja ta miała pomóc głównie uchodźcom z Syrii, 

pomiędzy nich wmieszała się bardzo duża ilość 

migrantów ekonomicznych z innych krajów. 

Niezależnie od tego, czy ruch ten był podyk-

towany odruchem serca, czy wynikał ze świadomo-

ści, że niemiecka gospodarka potrzebuje pracowni-

ków27, a może z mieszanki szeregu czynników, stał 

 
25 M. Dahl, Europejski kryzys migracyjny z 2015 roku i jego 

wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach  

2015–2018 politykę zagraniczną, „Myśl Ekonomiczna i Poli-

tyczna” nr 2(65)/2019 , s. 204. 
26 D. Lichtenstein, No Government mouthpieces: Changes in 

the flaming of the “migration crisis” in German news and 

infotainment media, “Studies in Communication Sciences” 

(2021), s. 1, 

https://scholar.google.pl/scholar_url?url=https://www.hope.uz

h.ch/scoms/article/download/lichtenstein/2074&hl=pl&sa=X

&d=7836729531048571674&ei=5qkXYafSGryO6rQPi7OQk

Ac&scisig=AAGBfm1JWiUor9lX1cuzQIPqxcRkqMeBqw&o

i=scholaralrt&hist=GuAvBLkAAAAJ:1773806416097302789

9:AAGBfm3TcJ_pAngq23jc0GZ6bcxWCKH7sQ&html=&fol

t=rel&fols=, dostęp 6.10.2021. 
27 E. Smolar, Angela Merkel. Lider także na trudne czasy? – 

Komentarz CSM, Centrum Stosunków Międzynarodowych, 

się ona bardzo brzemienny w skutki społeczne i 

polityczne. Szeroko zapamiętane zostały słowa An-

geli Merkel z końca sierpnia 2015 roku, kiedy to 

zapewniała „damy radę” (oryg. „Wir Schaffem 

das”), niestety zwłaszcza początkowo aparat pań-

stwowy okazał się nieprzygotowany na tak duże 

wyzwanie i przeciążony28. Napływ trudnej do poli-

czenia, ale idącej w setki tysięcy, rzeszy ludzi, któ-

rzy potrzebowali kwater, opieki i urzędowego roz-

patrzenia ich wniosków przerósł początkowo moż-

liwości niemieckiej biurokracji. Równolegle w me-

diach propagowano tzw. kulturę powitania „Wil-

kommenskultur”. Miała ona zachęcić do pomocy 

przybyszom między innymi w ramach wolontariatu. 

Mimo autentycznego zaangażowania szeregu oby-

 
https://csm.org.pl/angela-merkel-lider-takze-na-trudne-czasy-

komentarz-csm/, dostęp 2.08.2021. 
28 D. Lichtenstein, No Government mouthpieces: Changes in 

the flaming of the “migration crisis” in German news and 

infotainment media, “Studies in Communication Sciences” 

(2021), s. 1–2, 

https://scholar.google.pl/scholar_url?url=https://www.hope.uz

h.ch/scoms/article/download/lichtenstein/2074&hl=pl&sa=X

&d=7836729531048571674&ei=5qkXYafSGryO6rQPi7OQk

Ac&scisig=AAGBfm1JWiUor9lX1cuzQIPqxcRkqMeBqw&o

i=scholaralrt&hist=GuAvBLkAAAAJ:1773806416097302789

9:AAGBfm3TcJ_pAngq23jc0GZ6bcxWCKH7sQ&html=&fol

t=rel&fols=, dostęp 6.10.2021. 
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wateli Niemiec okazało się to jednak niewystarcza-

jące w obliczu skali wyzwania i potrzeb29.  

Migranci zostali skierowani do najróżniej-

szych, często prowizorycznych, schronień. Znajdo-

wały się one niejednokrotnie z dala od większych 

miejscowości. Rodziło to nieuchronnie szereg kon-

fliktów. W pamięci zapisały się w tym kontekście 

między innymi zwłaszcza wydarzenia w noc sylwe-

strową roku 2015. Doszło wtedy do molestowania 

seksualnego wielu kobiet przez „sprawców o cu-

dzoziemskim wyglądzie”30. W kolejnym roku mie-

liśmy zaś do czynienia z tragicznymi w skutkach 

zamachami terrorystycznymi w Bawarii. 

Masowość zjawiska w tym okresie, w po-

wiązaniu z tymi wydarzeniami, wpłynęła na nastro-

je społeczne. Generalnie można stwierdzić, że ma-

sowy napływ migrantów do Niemiec w latach 

2015–16 przyczynił się do wzrostu postaw kseno-

fobicznych. Otwarcie granic przez Kanclerz Merkel 

było szeroko krytykowane. Opisywaną sytuację 

 
29 Szerzej na temat kryzysu migracyjnego w latach 2015–16, 

patrz: R. Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny dzień 

po dniu, Teologia Polityczna, Warszawa 2017; oraz A. Re-

schke (red.), Und das ist erst der Anfang, Deutschland und die 

Fluechtlinge, Rowohlt Polaris, Hamburg 2015. 
30 K. Domagała, Sylwester 2015: Noc, która zmieniła Niemcy, 

„Deutsche Welle”, https://www.dw.com/pl/sylwester-2015-

noc-kt%C3%B3ra-zmieni%C5%82a-niemcy/a-36958722,  

dostęp 8.10.2021.  

starała się, często z dobrym skutkiem, skapitalizo-

wać politycznie skrajna prawica NPD oraz partia 

AfD. Kryzys migracyjny dał tej ostatniej duży im-

puls. Oparła ona swój program wyborczy w kolej-

nych latach głównie na zdecydowanej krytyce poli-

tyki migracyjnej kanclerz Merkel31. 

W kolejnych latach dzięki zaangażowaniu 

dużych środków udało się opanować sytuację. Z 

jednej strony, umowy z Turcją, próby uszczelniania 

granic przyniosły zmniejszenie ilości osób próbują-

cych przedostać się do UE i Niemiec. Z drugiej, 

udało się zagospodarować tych, którzy już w tym 

kraju są. Niestety nadal duża część spośród nich 

pozostaje zależna od różnego rodzaju socjalnych 

zapomóg.  

Dziś, w dobie kryzysu pandemicznego, wy-

darzenia z lata 2015 roku trochę już zbladły. Z per-

spektywy blisko sześciu lat można jednak stwier-

dzić, że niekontrolowany napływ migrantów 

wzmocnił nie tylko w Niemczech, ale również i w 

 
31 Szerzej na ten temat patrz: L. Succimarra, Migration Crisis 

and the Rise of Anti-humanitarian Populism in Europe, w: R.E. 

Cohen, T. Marci, L. Succimarra (red.), The Politics of humani-

ty. Justice and Power, Palgrave Macmillan, Cham 2021, s.81–

112; oraz: O. Hidalgo, G. Pickel (red.), Flucht und Migration in 

Europa: Neue Herausforderungen für Parteien, Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, Springer VS, Wiesbaden 2019. 

 



 Nr 03 

2020 

(40) 
 

 

ZAKŁAD EUROPEISTYKI 

INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN 

szeregu innych państw europejskich siły polityczne, 

które są niechętne migrantom, ksenofobiczne. Do-

datkowo również cała UE i idea integracji ucierpia-

ły w wyniku kryzysu. Decyzja wyborców brytyj-

skich o opuszczeniu UE, które w tym roku osta-

tecznie się dokonało, było częściowo wynikiem 

również frustracji z powodu rozmiarów migracji na 

Wyspy Brytyjskie. Z perspektywy Niemiec skutki 

tamtych decyzji są odczuwane po dzień dzisiejszy.  

Z pewnością ówczesne wydarzenia przyczyniły się 

do pogłębienia polityki integracji przybyszów, w 

ramach opisywanych już programów. Jeszcze wy-

raźniej można zauważyć, że Niemcy stają się wie-

loetnicznym państwem migracyjnym.  

Otwarte pozostaje pytanie, jak długo uda się 

rządowi zachować pokojową atmosferę między 

ludnością napływową i autochtoniczną, kanalizo-

wać agresję. Moim zdaniem cały czas istnieje nie-

bezpieczeństwo wybuchu konfliktu, zarówno mię-

dzy migrantami i etnicznymi Niemcami, jak i rów-

nolegle konfliktów pomiędzy różnymi grupami et-

nicznymi zamieszkującymi w tym kraju.  

 

 

 

Podsumowanie 

Podsumowując, chciałbym podtrzymać sta-

wiane przeze mnie na początku tekstu tezy na temat 

błędów w polityce migracyjnej i integracyjnej. Czę-

sto były one podyktowane względami politycznymi, 

między innymi doraźny polityczny zysk przeważał 

nad uporządkowaniem i uznaniem statusu już osia-

dłych przybyszów. Długotrwały opór przed oficjal-

nym przyznaniem, że Niemcy stały się krajem mi-

gracji, również wynikał z lęku przed reakcją wy-

borców. Niestety zwykle problemy, które próbuje 

się tuszować lub przemilczeć,  wracają prędzej czy 

później ze zdwojoną mocą. Tak stało się również w 

przypadku Niemiec. Gdyby podjęto bardziej prze-

myślaną politykę migracyjną, a następnie integra-

cyjną, problemy zarówno z gettoizacją i izolacją 

mniejszości muzułmańskiej, jak i nastrojami kseno-

fobicznymi, byłyby mniejsze. Nie należy się moim 

zdaniem łudzić, że nie byłoby ich wcale. Nawet w 

najlepiej wykształconych światłych społeczeń-

stwach różne religie, systemy wartości i kultury 

mieszkańców, obywateli przebywających na jed-

nym obszarze prowadzą do tarć.  

Należy również zauważyć, że kolejne fale 

migrantów które na legalnej bądź nielegalnej dro-

dze znalazły się na terenie Niemiec, nie były i nie 
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mogły być zaplanowane. Za każdym razem napływ 

dużych ilości uciekinierów, uchodźców, którym 

przyznawano prawo do azylu, wywoływało dysku-

sję. Wypowiadali się zarówno jednoznaczni zwo-

lennicy, jak i przeciwnicy różnych rozwiązań. W 

tym kontekście wyróżniłbym dwa momenty. Pierw-

szym z nich była dyskusja na początku lat dzie-

więćdziesiątych, której skutkiem był szerzej przeze 

mnie opisywany „kompromis azylowy”. Jako drugi 

wskazałbym bliższy nam szczyt kryzysu migracyj-

nego w roku 2015 i 2016. Trudno mi w tym miejscu 

jednoznacznie ocenić decyzję Angeli Merkel, doty-

czącą otwarcia niemieckich granic w roku 2015. Z 

jednej strony był to akt dobrej woli, pomocy tym 

zdesperowanym ludziom. Z drugiej zaszkodził on 

procesom integracji europejskiej i zachwiał najsil-

niejszym krajem UE. Myślę, że w perspektywie to 

skuteczność wdrażanych procesów integracyjnych i 

stan gospodarki zadecydują o ostatecznej ocenie 

tego kroku. 

W chwili obecnej, ze względu na epidemię, 

ograniczenia w przemieszczaniu, okresowe kontrole 

na granicach, również w strefie Schengen, ruch mi-

gracyjny jest zmniejszony. Od momentu dotarcia 

wirusa Covid-19 na kontynent europejski problemy 

związane z migracją są rozpatrywane przez pryzmat 

zagrożenia epidemicznego. Już w marcu 2020 roku 

zawieszone zostały programy planowego przesie-

dlania uchodźców z Turcji w ramach podpisanych 

wcześniej umów. Osoby ubiegające się o azyl miały 

jednak nie być odsyłane z granic UE32. Ta kwestia 

dotyka już jednak Niemiec, jako kraju otoczonego 

przez stabilnych sąsiadów, w mniejszym stopniu. 

Epidemia Covid-19 zacznie jednak, miejmy nadzie-

ję, prędzej czy później wygasać. Wraz z jej końcem 

można się spodziewać powrotu problemów z trud-

nym do kontrolowania naporem migrantów. 

Należy pamiętać, że ciągle mamy do czy-

nienia z silną presją migracyjną, zwłaszcza  

z rejonu niespokojnego i przeludnionego Bliskiego 

Wschodu. Tutaj jednym z głównych obszarów, z 

których rekrutują się uciekinierzy, jest Syria33, zaś 

wymarzonym celem syryjskich uchodźców stały się 

właśnie Niemcy. W związku z wycofaniem się 

wojsk USA z Afganistanu i przejmowaniem kolej-

nych obszarów tego kraju przez siły fundamentali-

stycznych Talibów można liczyć się ze wzmożo-

nym napływem uciekinierów również z tego kraju. 

Moim zdaniem również w postcovidowym świecie 

 
32 Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge gestoppt, ARD-

aktuell/Tagesschau, www.tagesschau.de, 

dostęp 2.06.2021. 
33 P. Pieniążek, 10 lat wojny w Syrii, Różne flagi te same ka-

rabiny, „Gazeta Wyborcza”, 13.03.2021. 
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Niemcy nie stracą na atrakcyjności jako cel dla 

rzesz ludzi szukających z różnych powodów nowe-

go miejsca do życia. Otwarte pozostaje pytanie, jak 

na możliwe kolejne wielkie fale migrantów zarea-

guje następczyni lub następca Angeli Merkel, który 

wybrany zostanie najprawdopodobniej jeszcze w 

tym roku. 

W kontekście wyborów u naszego zachod-

niego sąsiada i wpływu zjawisk migracyjnych na 

ich wynik, należy zasygnalizować jeszcze jeden 

czynnik. W wyniku procesu nadawania obywatel-

stwa niemieckiego migrantom i ich potomstwu już 

około 1,5 miliona muzułmanów w Niemczech ma 

prawa wyborcze. Liczebność tej grupy wyborców, z 

których większość ma tureckie korzenie, powiększa 

się34. Szereg partii politycznych będzie starało się 

zagospodarować ten niemały elektorat. 

Wydaje mi się, że również w Polsce może-

my próbować wyciągać nauki i wnioski  

z niemieckich zmagań z problemem migracji, a 

 
34 F. Gańczak, Od kaszanki do kebabu, „Polityka”, Nr 

16/2021, s. 46. Szerzej na temat preferencji politycznych o-

bywateli Niemiec o obcych korzeniach „mit Migrationshinter-

grund”, patrz: V. Neu, Demokratische Einstellungen und 

Wahlverhalten, „Analysen & Argumente”, Konrad Adenauer 

Stiftung, Nr 422/Januar 2021, 

https://www.kas.de/documents/252038/11055681/Demokratis

che+Einstellungen+und+Wahlverhalten.pdf/62f3412e-e9d7-

7b97-c785-6722661955f3?version=1.0&t=1611259855294, 

dostęp 26.04.2021. 

zwłaszcza próbować unikać błędów i porażek, które 

już tam miały miejsce. Jak widać z badań, statystyk, 

ale również zwykłych ulicznych obserwacji, także 

do naszego kraju napłynęły i napływają stosunkowo 

duże ilości obcokrajowców. Są to oczywiście głów-

nie stosunkowo bliscy nam kulturowo obywatele 

krajów byłego ZSRR, WNP. Duża część z nich wy-

raża jednak chęć pozostania w Polsce na dłużej. 

Przy czym duża część ciągle mieszka tu półlegalnie, 

pracując bez zezwolenia. Są tolerowani, bo ich pra-

ca jest potrzebna, ale ich status jest nie do końca 

uregulowany. Niestety brakuje mi też strategii inte-

gracji przybyszy w Polsce. Jak widzimy na przy-

kładzie Niemiec, tego typu błędy, długo ignorowa-

ne, mogą niestety z biegiem lat się skumulować i 

negatywnie wpłynąć na całokształt życia społecz-

nego i politycznego. 
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